
SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA
Municipiul Câmpina, Strada Voila nr. 114, Județul Prahova

TEL:0344/101 118; FAX.0344/102 034
E-mail: spitalpsihiatrie@gmail.com Web:www.spitalulvoila.ro 

NR. ,710.08.2021

-ANUNȚ CONCURS -

în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 
Republicată în 28.08.2015;

în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.P. nr.284/12.02.2007,cu modificări și 
completări ulterioare;

Spitalul de Psihiatrie Voila, cu sediul în Câmpina, strada Voila nr.114, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției de DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI, funcție specifică 
Comitetului Director.

Concursul/examenul se va organiza la sediul Spitalului de Psihiatrie Voila din 
Câmpina, strada Voila, nr.114 și va cuprinde următoarele probe:

1. etapa de selecție a dosarelor de concurs - etapă eliminatorie;
2. etapa de susținere a probelor de evaluare:

- proba scrisă/test grilă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică 
postului, conform bibliografiei afișate.

- susținerea proiectului de specialitate.
- interviul de selecție

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 

contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare 
abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
Criterii specifice:

1. sunt asistenți medicali generaliști principali;
2. au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
3. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de 
licență/absolvire.

Dosarele de înscriere la concurs se depun ia Serviciul R.U.N.O.S până la data 
de 24.08.2021, ora 14,00 și trebuie să conțină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de licență sau de absolvire, după caz;
d) copia certificatul de absolvire a examenului de grad principal;
e) Curriculum Vitae;
f) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;



g) cazierul judiciar;
h) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este 

definită prin lege;
i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 

6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile 
sanitare abilitate;

j) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere neuropsihic;
k) proiectul / lucrarea de specialitate.
l) . chitanța de plată a taxei de înscriere la concurs de 400 lei.

Documentele solicitate vor fi prezentate și în original în vederea verificării 
conformității copiilor cu acestea.

Calendarul de desfășurare a concursului:
24.08.2021 - termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere
25.08.2021 - verificarea dosarelor de către Comisia de concurs/examen și afișarea 

rezultatelor
26.08.2021 - depunere contestații privind rezultatul verificării dosarelor
27.08.2021 - solutionarea contestațiilor, afișarea rezultatelor contestațiilor
01.09.2021 - proba scrisă/test grilă - ora 10.00 - Sala raportului de gardă - Castel 
01.09.2021 - susținerea proiectului - ora 13.30 - Sala raportului de gardă - Castel 
01.09.2021 - interviul de selecție - ora 15.00 - Saia raportului de gardă - Castel 
01.09.2021 - afișare rezultate finale
02.09.2021 - depunere contestații privind rezultatul final (cu excepția interviului de 

selecție)
03.09.2021 - soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor contestațiilor
06.09.2021 - afișare rezultate finale după contestații
Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului, cu excepția interviului 

de selecție în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestațiile se soluționează în 
termen de 24 de ore.

Temele cadru și grila de punctare pentru proiectul de specialitate precum și bibliografia 
pentru concurs/examen sunt afișate pe site-ul spitalulukwww.spitalulvoila.ro și la sediul 
spitalului, din Municipiul Câmpina, str. Voila, nr.114.

Manager, 
Dr.Minescu Irina

Șef Serviciu R.U.N.O.S.,
Ec. Toma Claudia

întocmit - Serviciul R.U.N.O.S.,
Ec.Ene Daniela. Adriana
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^rxiviAKt PRIVIND PROTECȚIA DATELOR 
CU CARACTER PERSONAL

(CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT)

Conform Regulamentului UE 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 
cu caracter personal, SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA CÂMPINA este un operator de date de natură personală. 

Pentru înscrierea în concursul pentru ocuparea unui post.vacant, un candidat furnizează prin dosarul de concurs 
(depus în format fizic) următoarele categorii de date.'Ai caracter personal: identitate (nume, prenume etc.), 
identificare (CNP, serie și număr carte de identitate etc.), contact (adresă etc.), educație (studii, specializări etc.), 
activitate profesională (loc de muncă, funcție etc.), informații privind starea de sănătate.
Datele transmise sunt utilizate de către comisia de concurs în vederea selecției dosarelor pe baza îndeplinirii 
condițiilor de participare la concurs.
După finalizarea evaluării dosarelor, numele și prenumele (numărul de înregistrare al dosarului) și rezultatul 
selecției de dosare (admis/ respins) al fiecărui candidat vor fi afișate la avizier sau postate pe site-ul web al 
spitalului.
Rezultatele finale ale concursului sunt transmise Serviciului R.U.N.O.S din cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila 
Câmpina.

Sunteți obligat(ă) să furnizați categoriile de date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menționate 
anterior, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la imposibilitatea înscrierii dosarului în concursul pentru 
ocuparea unui post vacant.

Informațiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/ 2011 (actualizată) pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, OUG 1470/ 2011 pentru 
aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului 
contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar și Legii 53/ 2003 R - Codul muncii.

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/ 2016, prelucrarea datelor cu caracter personal îndeplinește unul 
dintre următoarele criterii:

Prelucrare , Criteriu GDPR (Articolele 6 și 9)
Prelucrarea datele cu caracter personal din dosarul 
de concurs

Art;6L'(1).b, “demersuri la cererea persoanei vizate înainte 
de Jprtțeierea unui contract” și Art.6(1)c, “prelucrarea este 
necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi 
revine operatorului”

Prelucrarea informațiilor din categoriile speciale (de 
exemplu, informații referitoare la starea 
dumneavoastră de sănătate sau handicap)

Art.9.(2).b, “exercitarea unor drepturi specifice ale 
operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării 
forței de muncă și al securității sociale și protecției 
sociale”

Transmiterea anumitor informații către instituțiile 
statului

Art.6.(1).c, “prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului”

Publicarea rezultatelor concursului Art.6.(1).f, prelucrarea este necesară în scopul intereselor 
legitime urmărite de operator. în aceste prelucrări, este 
evident interesul pentru transparența procesului de 
evaluare atât al Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina, cât 
și al candidaților ce doresc să obțină un post vacant.

în măsura permisă de legislația privind protecția datelor, pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale și legale, 
putem transmite datele dumneavoastră personale unor autorități naționale, furnizori de servicii etc.

Informațiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/ sau în formă electronică. Ne asigurăm 
că informațiile pe care le deținem sunt păstrate în locații sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul 
permis doar personalului autorizat. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în 
conformitate cu cerințele legale și cu reglementările interne ale Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina.

Conform Regulamentului UE 679/ 2016 aveți următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, 
rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat și de a vă adresa 
instanței de judecată competente. Disponibilitatea drepturilor depinde de fiecare prelucrare.

Dacă aveți nemulțumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveți 
dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal http://www.dataprotection.ro.

Dacă doriți să faceți o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/ 2016, pentru a putea să vă răspundem într-un 
mod eficient, vă rugăm să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor la adresa de e-mail dpo@spitalulvoila.ro.



SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA
Municipiul Câmpina, Strada Voila nr. 114, Județul Prahova

TEL:0344/101 118; FAX:0344/102 034
E-mail: spitalpsihiatrie@gmail.com Web:www.spitalulvoila.ro

Tematica si Bibliografia pentru concursul/examenul organizat pentru 
ocuparea funcției de director de îngrijiri, funcție specifică Comitetului 

Director al Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina

A. DIN DOMENIUL LEGISLAȚIEI

1. Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare - TITLURILE: V, VII, VIII, XVI;

2. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea drepturilor pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului , cu 
modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 487 din 11 iulie 2002 sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, 
cu modificările și completările ulterioare;

5. Ordonanța de urgență nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent 
medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea 
și funcționarea Ordinuiui Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din 
România;

6. Hotărârea nr. 696 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului- 
cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a 
dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2021-2022;

7. Ordinul MSP-CNAS nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților 
care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu modificările și 
completările ulterioare;

8. Ordinul nr. 641 din 30 iunie 2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere 
al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare 
continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de 
vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea;

9. Ordinul nr. 1043 din 16 iulie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public;

10. Ordinul nr. 1088 din 7 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului 
sănătății nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al spitalului public, cu modificările și completările ulterioare;
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11. Ordinul ministrului sănătății nr. 921 din 2006 pentru stabilirea atribuțiilor Comitetului director din 
cadrul spitalului public;

12.Ordinul ministrului sănătății nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, 
Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;

13.Ordinul ministrului sănătății publice nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru pentru aprobarea normelor 
privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației 
sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare;

14.Ordinul ministrului sănătății nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;

15.Ordinul ministrului sănătății nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și 
interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, 
procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de 
aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor 
de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare;

16.Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităților publice.

B. LUCRĂRI DE SPECIALITATE

- Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar - Management spitalicesc pentru 
directorii de îngrijiri și asistenții șefi, 2006, București.

- O.A.M.M.R. - Ghid de nursing 2006 - Nicolae Timofte, Gherghina, lordache;

- Manual de nursing psihiatric - Oancea C.

C. TRANSPARENTA DECIZIONALĂ - MINISTERUL SĂNĂTĂȚII:

- Strategia Națională de Sănătate.

Manager,

Dr.Minescu Irina
/K <

r / 7
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SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA
Municipiul Câmpina, Strada Voila nr. 114, Județul Prahova

TEL:0344/101 118; FAX:0344/102 034
E-mail: spitalpsihiatrie@gmail.com Web:www.spitalulvoila.ro

TEME - CADRU

pentru proiectul de specialitate prezentat în cadrul concursului / examenului 

de ocupare a funcției de director de îngrijiri, funcție specifică Comitetului 

Director al Spitalului de Psihiatrie Voila - Câmpina

1. îmbunătățirea activității spitalului prin optimizarea normelor de ordine interioară

2. Optimizarea îngrijirilor medicale prin utilizarea judicioasă a resursei umane.

3. Modalități de prevenire și combatere a infecțiilor asociate asistenței medicale.

4. Comunicarea asistent - pacient.

5. Managementul calității - element prioritar de creștere a performanței spitalului.

Candidații aleg una din temele de mai sus și dezvoltă un proiect care vizează spitalul 
(maxim 8-10 pagini tehnoredactate cu font de 14 Times New Roman, la un rând, conform 
structurii de mai jos.

Manager,
Dr.Minescu Irina
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SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA
Municipiul Câmpina, Strada Voila nr. 114, Județul Prahova

TEL:0344/101 118; FAX:0344/102 034
E-mail: spitalpsihiatrie@gmail.com Web:www.spitalulvoila.ro

STRUCTURA Șl GRILA DE PUNCTARE 
A PROIECTULUI DE SPECIALITATE

Forma de prezentare a proiectului (1 p):
• 0,5 p pentru respectarea indicațiilor fonturi de 14 la un rând;
• 0,5 p pentru respectarea numărului de pagini: 8-10 pagini;

A. Descrierea situației actuale a spitalului; 2 p

B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări; 1,5 p

C. Identificarea problemelor critice; 0,5 p

D. Selecționarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;0,5 p

E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată:
1. Scop; 0,5 p
2. Obiective - indicatori; 0,5 p
3. Activități:

- definire; 0,5 p
- încadrare în timp - grafic Gantt; 0,75 p
- resurse necesare - umane, materiale, financiare; 0,75 p
- responsabilități; 0,5 p

4. Rezultate așteptate; 0,5 p
5. Monitorizare - indicatori; 0,25 p
6. Evaluare - indicatori. 0,25 p

TOTAL:10 PUNCTE
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SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA
Municipiul Câmpina, Strada Voila nr. 114, Județul Prahova

TEL:0344/101 118; FAX.0344/102 034
E-mail: spitalpsihiatrie@gmail.com Web:www.spitalulvoila.ro

CERERE DE ÎNSCRIERE
LA CONCURSUL /EXAMENUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE 
DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI, FUNCȚIE SPECIFICĂ COMITETULUI DIRECTOR 

AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE VOILA - CÂMPINA

Doamnă Manager,

Subsemnatul(ă) __________________________________________________
domicilit(ă) în_____________________________________ , legitimat(ă) cu B.I/C.L, seria____
nr. _________________  prin prezenta, vă rog să binevoiți a-mi aproba înscrierea la
concursul/examenul organizat de dumneavoastră, pentru ocuparea funcției vacante de 
director de îngrijiri, funcție specifică Comitetului director din cadrul Spitalului de Psihiatrie 
Voila - Câmpina.

Menționez că am luat la cunoștință de:
- condițiile de înscriere și participare la concurs;
- bibliografia/tematica și temele-cadru pentru proiectul de specialitate;
- data și ora desfășurării concursului/examenului;
- metodologia de desfășurare a concursului/examenului.

Vă mulțumesc I

Data_________ •

Semnătura,

Doamnei Manager a Spitalului de Psihiatrie Voila - Câmpina
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Declarație pe proprie răspundere

Su bsem natu I (a)________________________________________________ dom icil it(ă)
în_______________________________ , legitimat(ă) cu B.l/C.l., seria _______
nr._________________ declar pe proprie răspundere că nu am desfășurat activități de poliție
politică, așa cum este definită prin lege.

Dată astăzi,________________ , la sediul Spitalului de Psihiatrie Voila, din Câmpina,
strada Voila, nr.114.

Semnătura,
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SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA CÂMPINA
JUDEȚUL PRAHOVA
Comisia de concurs / examen

FIȘA INTERVIULUI DE SELECȚIE

Candidat:
Postul solicitat:
Data interviului:
Intervievator:

Solicitantul este un candidat*):

1.Aptitudini de comunicare 1. excelente (10-9.50)
2. foarte bune (9.49-9.00)
3. acceptabile (8.99-7.00)
4. minime (6.99-5.00)
5. insuficiente (4.99-1.00)

2.Aptitudini și cunoștințe 
manageriale

1. excelente (10-9.50)
2. foarte bune (9.49-9.00)
3. bune, are cunoștințe elementare (8.99-7.00)
4. necesită multă pregătire (6.99-5.00)
5. nu are aptitudini manageriale (4.99-1.00)

3.Ambiții profesionale 1. are obiective foarte ambițioase (10-9.50)
2. scopuri de nivel înalt (9.49-9.00)
3. obiective de nivel mediu (8.99-7.00)
4. nu este foarte ambițios (6.99-5.00)
5. se bazează pe alții prea des (4.99-1.00)

4.Motivare 1. dorința puternică de a munci (10-9.50)
2. foarte interesat de post (9.49-9.00)
3. dorința de a munci (8.99-7.00)
4. puțin interesat de post (6.99-5.00)
5. nu este interesat de post (4.99-1.00)

5. Potrivire pe post
- abilități efective de organizare, 
coordonare și control

1. excelent pentru acest post (10-9.50)
2. foarte bun pentru acest post (9.49-9.00)
3. satisfăcător pentru acest post (8.99-7.00)
4. incert pentru acest post (6.99-5.00)
5. nesatisfăcător pentru acest post (4.99-1.00)

6. Autocontrol 1. excelentă abilitate de a se controla (10-9.50)
2. siguranța de sine (9.49-9.00)
3. autocontrol mediu (8.99-7.00)
4. pare suprasolicitat, nervos (6.99-5.00)
5. greoi, preocupat, îngrijorat (4.99-1.00)

7. Impresie generală 1. excelentă (10-9.50)
2. foarte bună (9.49-9.00)
3. bună (8.99-7.00)
4. satisfăcătoare (6.99-5.00)
5. nesatisfăcătoare (4.99-1.00)

1. foarte potrivit (10-9.50)
2. potrivit (9.49-9.00)
3. destul de potrivit (8.99-7.00)
4. posibil, dar pentru un alt post (6.99-5.00)
5. nepotrivit (4.99-1.00)j 

*) se trece nota finală a interviului de selecție, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate la 
fiecare din cei 7 indicatori evaluați.
Evaluator,
.......................................(semnătura)
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